Buggenhout, 14 september 2018
Ski – en snowboardreis paasvakantie 2019

Beste ouder(s)
Beste leerling(e)

Dit jaar organiseren we voor de zevende maal een ski- en snowboardvakantie voor de
leerlingen van het derde en het vierde jaar.
De leerlingen kunnen enkel deelnemen met toestemming van hun ouders. De deelname is
niet verplicht.
Met deze brief willen we jullie al vrijblijvend inlichtingen verschaffen over deze skivakantie
die doorgaat tijdens de eerste week van de paasvakantie van zaterdag 6 april tot en met
zaterdag 13 april 2019.

Sportieve groeten
N. De Bie

het skivibo-team

directeur

Lien Rogiers
Dirk Martens
Veerle Mathijs
Liesbeth De Wolf
Karel Hermans
Lien Tilburgh

ALGEMENE INFORMATIE
Begeleiding: Leerkrachten uit onze school die begeleiden:
Lien Rogiers, Dirk Martens, Liesbeth De Wolf, Karel Hermans, Lien Tilburgh en
Veerle Mathijs
Info: Administratie: Lien Rogiers
Financieel verantwoordelijke: Kurt Perdaens
Eindverantwoordelijke: Veerle Mathijs
GSM : 0476 54 58 31

Email: veerlemathijs@sivibu.be

Periode: Eerste week van de paasvakantie,
van zaterdagavond 6 april tot zaterdagmorgen 13 april 2019.
Verblijfplaats: Olympic Hotel Sestriere (aan de skilift.)
Via Sauze, 14, 10058 Sestriere TO, Italië
http://www.villaggiolimpico.com/

Skigebied: Via Lattea ( 1350m – 2823m )
200km piste
Prijs: € 700

Wat is er in deze prijs begrepen?
Wat is er niet in deze prijs begrepen?
- reis met een autocar en fooi voor de
- verteer (frisdranken, koeken, snoepjes …),
chauffeurs
postkaarten e.d. tijdens het verblijf
- half pension
- middagmaal (wel mogelijkheid tot maken van
- huur van het skimateriaal en helm
lunchpakket. Er bevindt zich een winkel in
- gebruik van de skiliften en skipas
het hotel. En een winkel in het dorp. De
- skilessen, 6 dagen, 2 X 2 uur per dag, onder
kamers beschikken over een kleine keuken
begeleiding van Nederlandstalige ski- en
met koelkast.)
snowboardmonitoren
- avondactiviteiten onder begeleiding van
leerkrachten en/of monitoren
- vieruurtje (drankje + koek)
SKI-ANGST? GEEN PROBLEEM!

Heb je angst om mee te gaan omdat je nog nooit op ski’s of snowboard gestaan hebt?
Geen probleem. De meeste leerlingen hebben nog nooit geskied of gesnowboard. De
beginnelingen leren samen, met vallen en opstaan, de basistechnieken aan onder leiding
van een Nederlandstalige monitor. Na zes skidagen dalen ze als echte “profs” de meeste
hellingen af.
TIPS IN VERBAND MET DURE SKIKLEDIJ
Je hoeft geen echte ski-jack te bezitten. Een anorak is het meest praktische: waterdicht
(of eventueel waterdicht te maken met een spray), windvrij, warm en licht.
Indien je toch echte skikledij wil kopen, probeer eens rond te horen bij familie en vrienden.
Misschien kan je zo tweedehandsspullen kopen.
Of stel de aankoop uit tot na de krokusvakantie. Het hoogtepunt van het skiseizoen is dan
voorbij. De skikledij wordt afgeprijsd en zo kan je dikwijls een koopje doen.
INSCHRIJVINGEN EN BETALINGEN
Wanneer en hoe inschrijven?
Je kan je inschrijven vanaf donderdag 20 september vanaf 20.00u. Op dit tijdstip zal
er op de schoolwebsite een email – adres verschijnen. Je stuurt een mail naar dit
adres met onderstaande gegevens:
- naam,
- aantal weken ski – ervaring
- klas,
- bezit eigen materiaal
- voorkeur voor ski of snowboard
Je krijgt een bevestigingsmail wanneer je ingeschreven bent:
De eerste 76 ingeschreven leerlingen ontvangen een mail. Vanaf nummer 77 kom je
terecht op een wachtlijst. Pas na betaling van het voorschot is de inschrijving
definitief. Het voorschot bedraagt € 50. Dit bedrag dient cash betaald te worden op
vrijdag 21 september 2018 voor 8u20 op het secretariaat bij Mevr. Rogiers.
Verdere betalingen?
Het resterende bedrag wordt in drie keer gestort (eind november € 250, eind januari € 225
en eind februari € 175 Je zal hiervoor steeds een factuur van de school ontvangen. Indien
je over eigen materiaal beschikt, betaal je slechts € 170 bij de laatste factuur van februari.
ANNULATIE



Leerlingen die de skireis annuleren na betaling van het voorschot verwittigen zo snel
mogelijk iemand van het skiteam. Voorschot wordt niet terugbetaald.
Leerlingen die de skivakantie annuleren en zelf voor een vervanger (leerling van het
derde of vierde) zorgen, krijgen het betaalde bedrag volledig terug.

BELANGRIJK
 Het inschrijvingsformulier (mail) bezorgen aan Mevr. Rogiers samen met het voorschot
van € 50 op vrijdag 21 september 2018.
 Wie nog meer informatie wil in verband met deze skivakantie, kan steeds terecht bij de
verantwoordelijken. (veerlemathijs@sivibu.be)
Het Skivibo-team

